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Syksyinen tervehdys Socomilta!
Socomin Lappeenranan toimipaikka on muuttanut sataman Kipparinkadulta ydinkeskustaan osoitteeseen Kauppakatu 32, 2.krs. 53100 Lappeenranta. Kartta keskustan

alueen pysäköintipaikoista löytyy tästä linkistä, karttaan
on merkitty myös Socomin toimipaikan uusi sijainti.

Muuttuva aikuissosiaalityö perusasioiden äärellä

KUTSU: Sosiaaliturva 2030 -asiantuntijakuuleminen Kaakkois-Suomessa

Valtakunnalliset aikuissosiaalityöpäivät 23.1.24.1.2019 Holiday Club Saimaalla Rauhassa. Löydät
päivien ajankohtaisen tiedon ja alustavan ohjelman
Socomin sivuilta
www.socom.fi/aikuissosiaalityonpaivat2019.

Aika: torstai 11.10.2018 klo 10-12
Paikka: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, Kauppakatu 32, Lappeenranta
Lue lisää tästä linkistä

Yhteistyöterveisin Socomin väki
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Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää –hanke on startannut!
Nuorten miesten syrjäytyminen on koko yhteiskuntaa koskettava ilmiö. Uudella Esko-hankkeella lähdemme tavoittamaan
näitä nuoria, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat jo tällä hetkellä osattomassa asemassa. Hanketta toteuttaa yhteistyössä
Socomin kanssa Intopajat, Laptuote-säätiö ja TyönVuoksi.
Esko–hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sen
erityistavoite on sukupuolen mukaisten työ- ja koulutusurien
eriytymisen lieventäminen. Yhdessä järjestämme yksilötapaamisia, mietimme nuorten kanssa uusia suuntia ja tuemme
kohti muutosta. Aiomme perustaa myös vertaisryhmän, jossa on mahdollisuus paitsi jutella asioista, myös tehdä yhdessä
erilaisia juttuja vaikkapa käydä nuotiolla tai keilaamassa.

parhaiten auttaa?” Tästä linkistä pääset katsomaan keskustelun. Ongelmat ovat monisyisiä, eivät pelkästään työllistymiseen liittyviä, vaan taustalla voi olla jo kouluajoista kertynyttä
pahoinvointia, koulukiusaamista, sosiaalisia ongelmia, merkityksettömyyden tunnetta, yksinäisyyttä, vaikeita ihmissuhteita tai päihdeongelmia. Puhuminen ei välttämättä tunnu
helpolta eikä ongelmiin löydy pikaratkaisua. Hankkeessa
onkin tarkoitus myös tutkia palvelukenttää ja miettiä, onko
meillä keinoja auttaa pahoinvoivia nuoria.

Nuorten miesten hätä on syytä tulla kuulluksi, jotta syrjäytymiskehitys saataisiin pysäytettyä. Tämä aihe on tällä hetkellä
pinnalla monissa eri yhteyksissä, mm. A-studio keskusteli
25.9.2018 aiheesta otsikolla ”Miten syrjäytynyttä nuorta voisi

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2018–28.2.2020
Maina Seppälä, Projektipäällikkö
maina.seppala@socom.fi
Puh. 0505555686

TATU-hanke

Tatu-hanke eli ”Tarvittavaa tukea pienille sote-alan yrityksille” käynnistyi 1.9.2018. Hanke on Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahoitus) rahoittama tiedonhankintahanke ja sen keskeinen tavoite on tuottaa kootusti tietoa yrittäjille valmisteilla olevasta soteuudistuksesta, toimintaympäristön muutoksesta ja toimenpiteistä,
joihin yrittäjien kannattaa nyt valmistautua.
Sote-uudistus valinnanvapausmalleineen tulee olemaan suuri
mahdollisuus paikallisille pienille sotealan yrityksille. Tämä
edellyttää kuitenkin yritysten tiivistä mukana oloa maakunnallisessa valmistelussa ja hyvissä ajoin käynnistettyjä kehittämistoimenpiteitä. Vaikka maakunta- ja soteuudistusta ei tulisikaan, toimintaympäristö tulee muuttumaan. Tavoite tulee
olla monipuolinen palvelutuottajarakenne, jossa paikallisilla
pk-yrityksillä on menestymisen mahdollisuudet tarjota palveluita itsemaksavien asiakkaiden lisäksi asiakasseteleiden ja
henkilökohtaisen budjetin kautta. Yritysten pitää valmistautua
vastaamaan uudenlaiseen kysyntään. Sote-kentässä tapahtuva
muutos tuo uusia haasteita ja velvoitteita yrittäjille, joista on
tärkeä olla tietoinen voidakseen valmistautua muutokseen.
Pienillä yrityksillä yksin ei ole resursseja valmistautumiseen
eikä valmiuksia ylläpitää vuoropuhelua maakunnan kanssa.

Ota yhteyttä mikäli haluat kuulla lisää tai mielessä on joku
yhteistyön muoto!

Toimiminen uudessa toimintaympäristössä edellyttää yrittäjiltä valmiuksia liittyä kansallisiin ja maakunnallisiin tietojärjestelmiin ja perehtymistä erilaisiin ICT-ratkaisuihin.
Myös liiketoiminnan kehittäminen vastaamaan kasvavaan ja
monipuolistuvaan kysyntään edellyttää panostamista. Meneillään oleva uudistus ja sen tuomat lukuisat velvoitteet ja
vaateet ovat monelle yritykselle pelottavia haasteita. Yritysten
valmius ja kilpailukyky kasvavien markkinoiden avauduttua
edellyttää hyvissä ajoin käynnistettyjä toimenpiteitä.
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2018–28.2.2019
Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Oy Socom
Hankekumppanit: Pieniä hyvinvointialan yrityksiä Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta
Toiminta-alue: Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
Helena Puolakka, Projektipäällikkö
helena.puolakka@socom.fi
Puh. 044 7485305
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PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa
Alkuperäisten suunnitelmien mukaan PRO SOS -hankkeen oli tarkoitus päättyä tämän kuluvan vuoden loppuun
mennessä. Hankkeelle on nyt haettu jatkoaikaa ja tämä
tarkoittaa sitä, että työmme aikuissosiaalityön kehittämisen parissa tulee jatkumaan heinäkuun loppuun 2019,
mikäli jatkoaikahakemus saa rahoittajalta myönteisen päätöksen. Jatkoaikahakemuksen myötä tehtiin myös toiminnallisia muutoksia, jotka käytännössä tarkoitavat sitä, että
hankkeessa työskennellään yhteisten kärkiteemojen parissa jokaisella hankealueella jalkauttaen ja juurruttaen sitä,
mitä hankkeen kehittämistyössä on saatu aikaan. Yhteiset
kärkiteemamme ovat seuraavat:

Verkoston toimintaan on kutsuttu mukaan kaikkien maakuntien itse nimeämät edustajat. Verkostolla on Kuntaliiton sivuilla omat sivut, joista löytyy tietoa verkoston tapaamisista ja niissä tuotetut materiaalit.
Kelan ja kunnan sosiaalityön yhteistoimintamalli versio
1.0
PRO SOS -hanke on yhteistyössä Kelan, Kuntaliiton ja kuntien sosiaalityön kanssa valmistellut yhteistoimintamallin.
Malli kuvaa Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyötä perustoimeentulotukea hakevan asiakkaan palvelemiseksi
laadukkaasti. Malli on suositus Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyöstä ja se on tarkoitettu työvälineeksi kuntiin
ja Kelaan. Mallissa on ennakoitu mahdollisen maakunta- ja
sote -uudistuksen vaikutuksia palvelujärjestelmiin. Yhteistoimintamallin kehittäminen jatkuu kokeiluin ja alueellisin työpajoin. Alueellisesti Eksoten alueella on meneilläänkolme kokeilua, joissa mallinnetaan yhteistyömallia toisen
työhön tutustumiseen, yhteisen palvelutarpeen arvioinnin
ja asiakassuunnitelman tekoa erityistilanteessa olevalle asiakkaalle ja asiakasohjauksen mallia vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtyville asiakkaille.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Palvelutarpeen arviointi
Kykyviisari
Taloussosiaalityö
Maakunnallistuva sosiaalityö
Kela-kuntamalli
Sosiaalinen kuntoutus
Yhteiskehittäminen
Toiminnallisuus ja ryhmämuotoisuus sosiaalityössä
(pelillisyys ja leikillisyys)
9. Jalkautuva sosiaalityö ja matalan kynnyksen palvelut
10. Omatyöntekijyys ja erityisen tuen tarpeessa olevat

Yhteistyömallin voit avata tästä linkistä ja nyt syyskuussa valmistuneen yhteistoimintamallista kertovan videon
tästä. Hankkeessa tapahtuvaa kehittämistyötä voi seurata
osoitteessa www.prosos.fi sekä www.socom.fi/prosos/

Maakunnallistuvan aikuissosiaalityön tueksi on perustettu
kehittämisverkosto yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Verkoston toiminta käynnistyi helmikuussa 2018. Tämän kehittämisverkoston tavoitteeksi on asetettu:
•
•
•
•
•

Lisätietoja PRO SOS -hankkeesta projektikoordiaattori
Pirkko Haikara

Tukea ja vahvistaa maakunnallisen aikuissosiaalityön
kehittymistä
Jäsentää aikuissosiaalityön roolia, paikkaa, sisältöä ja
keskeisiä palveluja osana maakunta- ja sote-uudistuksen uusia rakenteita
Tunnistaa aikuissosiaalityön uudet yhdyspinnat muuttuvissa rakenteissa
Tukea aikuissosiaalityön palveluista ja sijoittumisesta
vastuussa olevien vastuuasiantuntijoiden työtä ja verkottumista maakunnissa ja yli maakuntarajojen
Valmistella tarvittaessa laajempi kehittämisohjelma
maakunnallistuvan aikuissosiaalityön kehittymisen
varmistamiseksi (vrt. kärkihankkeet I&O ja LAPE)
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Kaikukortti kokeilusta on valmistunut raportti
Kaikukortti on henkilökohtainen kortti, jolla Kaikukortin
omaava taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleva henkilö
voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin. Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Kainuun ja
Espoon sote- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Kehittämistyössä on ollut mukana myös kortin käyttäjiä. Kulttuuria
kaikille –palvelu on vuodesta 2015 saakka koordinoinut
kehittämistyötä ja tällä hetkellä kortti on käytössä Espoossa ja Kainuussa. Parhaillaan korttia kokeillaan Lappeenrannassa ja Savonlinnassa. Lappeenrannassa Kaikukorttia
on kokeiltu 1.6.2017 lähtien hankkeen toimesta. Vuoden
2017 loppupuolella sosionomiopiskelija Elisa Mustamaa
toteutti kyselyn, jonka tarkoituksena oli tutkia Kaikukortin
käyttäjien ja verkostoon kuuluvien toimijoiden ajatuksia
ja kokemuksia Kaikukorttiin liittyen. Kyselyssä selvitettiin
Kaikukortin haltijoiden sekä verkostoon kuuluvien henkilöiden kokemuksia, mielipiteitä itse kortista sekä Kaikukortin käytettävyyttä, vaikuttavuutta ja merkitsevyyttä. Raportti löytyy tästä linkistä. Tässä muutama vastaus, josta

voidaan hyvin havaita se, että Kaikukortilla on ollut merkitystä korttia käyttävän henkilön tunteeseen osallisuudestaan sekä osallistumis mahdollisuuksien laajenemisesta.
” Mahdollisuus nauttia kulttuurista ja tuntea toivoa”
”Kaikukortti merkitsee sitä, että voi ystävien kanssa lähteä yhdessä nauttimaan kulttuurin antimista. Olen
käyttänyt korttia useita kertoja ja tulen käyttämään,
kun toiminta jatkuu Lappeenrannassa. Se on antanut
minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua eri
kulttuuritapahtumiin, joihin en olisi vähävaraisuuden
takia pystynyt muuten osallistumaan. Olen saanut huomattavaa lisää henkiseen hyvinvointiini osallistumalla
eri tapahtumiin. Voisin sanoa, että Kaikukortti on ollut
minulle suorastaan lottovoitto. Kiitos siitä!”
Lappeenrannan Kaikukorttikokeilusta löydät lisää tietoa
Eksoten sivuilta.
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Prosenttitavoite -vapaus valita tanssitunti
Mitä minä toivoisin? Miten haluaisin hyvinvointiani tuettavan? Millaisia palveluja tulevaisuuden sotejärjestelmästä valitsen? Mihin käytän henkilökohtaisen budjettini tai palvelusetelin?
Nämä kysymykset nousevat kulttuurin kärkihankkeen, ”Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen”, toimijoiden keskusteluissa uudestaan ja uudestaan. Valinnanvapauden myötä
ollaan oletettavasti siinä tilanteessa, että ihminen voi aidosti
valita lähteekö fysioterapiaan vai tanssitunnille, toimintaterapiaan vai veistotyöpajaan.
Kärkihankkeen myötä on pompsahdellut ilmoille toimintamalleja, joissa asiakkaille on tarjottu työpajatoimintaa esimerkiksi mielenterveyskuntoutuksena jo vuosien ajan. Se on ollut
perustoimintaa, eikä siihen ole suurempaa huomiota kiinnitetty. On tarjottu sitä, mitä on katsottu tarpeelliseksi. Kärkihankkeissa on lähdetty tarkastelemaan laajemmin, missä ja
miten taidetta ja kulttuuria voisi olla niin, että kaikilla olisi
mahdollisuus osallistua. Osallistumaan pitäisi päästä, vaikka
ei kykene liikkumaan.
Kärkihankkeissa on ravisteltu rakenteita ja pohdittu esimerkiksi mitä tarkoittaa, kun taiteilija menee sotelle töihin. Yhdessä Eksoten asiantuntijoiden kanssa on tuotettu työpaperi
”Näkökulmia taiteen, luonto- ja eläinlähtöisten menetelmien eettisiin periaatteisiin ja laatukriteereihin sosiaali- ja terveyspalveluissa” Työpaperi ilmestyy Socomin julkaisusarjassa
syys-lokakuun vaihteessa. Siinä tarkastellaan uuden palvelun
integroitumista osaksi perinteistä palvelujärjestelmää. Mitä
tarkoittavat eettiset periaatteet, jotka tulevat koulutuksen ja
työkulttuurin myötä – kuinka siitä kertoisin?

tulossa ehdotus henkilöstön erityisen osaamisen hyödyntämisessä asiakkaiden kulttuurihyvinvoinnin vahvistamiseksi. On
myös aloitettu perinne järjestää kahdesti vuodessa maakunnallinen kulttuurityöpaja, josta haetaan suuntaviivoja, miten
prosenttitavoitetta täytetään.
Prosenttiperiaatteen laajentamisesta ollaan päästy prosenttitavoitteeseen. Mitä on teidän organisaation prosenttitavoite?
Miten teillä tarjotaan taidetta ja kulttuuria? Aina se ei ole kovin ihmeellistä. Pari volttia ja vot.
Laita silmät kiinni. Kuulet kauniin musiikin. Anna mielesi
lähteä liikkeelle musiikin mukana. Keho ei liiku, mieli lähtee
tanssiin.
Taide on siis mahdollista kenelle tahansa, missä tahansa. Vaikka työpöydän ääressä koska tahansa.
Päivimaria Seppänen
Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
Projektipäällikkö
Kulttuuripolku senioreille - hanke

Taiteen edistämiskeskus järjestää lokakuussa kampanjan #100minuuttiataidetta
#100minuuttiataidetta -kampanja innostaa kaikenikäisiä
ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään
100 minuutin ajan viikossa. Jokaiselle ihmiselle suositellaan osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin vähintään
100 minuutin ajan viikossa. Suositus koskee kaikenikäisiä
ihmisiä. Ihmisellä on itse vapaus määritellä, millaisesta
sisällöstä hänen oma osallistumisensa taiteeseen ja kulttuuriin koostuu.
Lisätietoa haasteesta

Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hallinnoi niin
ikään kärkihankkeesta rahoituksensa saanutta Jakkara-hanketta. Tuotamme Socomilla asiantuntijapanoksen hankkeeseen yhdessä Kaakon taiteen ja Etelä-Karjalan liiton kanssa.
Hankkeessa kirjoitetaan kulttuurihyvinvointi osaksi maakunnallista hyvinvointisuunnitelmaa. Kesän korvalla tehtiin
osaamiskartoitus Eksoten henkilöstölle, jolla etsittiin taiteen,
kulttuurin, liikunnan, luonto- ja eläinlähtöisten menetelmien osaajia. Huikea osaamisen kirjo löytyikin. Sen pohjalta on
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Kirjaamisosaaminen kiinnostaa - Kansa-koulu II -hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa
Asiakirjahallinnosta vastaavien ja pääkäyttäjien

Ilmoittautumiset Kansa-koulu II -hankkeen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin avattiin kesällä ja ryhmät ovat
täyttyneet ilahduttavan nopeasti. Ilmoittautumislinkit
kaikkiin kirjaamisvalmentajien valmennusryhmiin, tietopakettitilaisuuksiin ja kyselytunneille löydät hankkeen nettisivuilta www.socom.fi/kansa-koulu.

puolen päivän mittaiset tietopaketit käynnistyvät marraskuussa, ja ilmoittautuminen niihin alkaa lokakuussa.
Suositut nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunnit
jatkuvat. Kyselytunnille pääset ilmoittautumaan hankkeen
nettisivuilla olevasta linkistä.

Yksityisten palveluntuottajien kaikki valmennusryh- Kanta-palvelut laajenevat sosiaalihuoltoon. Sosiaalialan
mät ovat jo täynnä, joten hankkeessa on päätetty järjestää
vielä kolme kirjaamisvalmentajien valmennusryhmää syksyllä 2019. Ilmoittautuminen näihin ryhmiin avataan vielä
tämän syksyn aikana hankkeen nettisivuilla.

työn edellytyksenä on, että asiakastieto on hyödynnettävissä siellä, missä asiakasta palvellaan. Sosiaalihuollon
tiedonhallinnan kansallisen kehittämisen tavoite on, että
asiakastiedot ovat saatavissa Kanta-palvelujen kautta. Kansa-koulu II -hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon
asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat. Sosiaalialan asiakastietoja tuotetaan mm. iäkkäiden palveluissa, lapsiperheiden palveluissa, työikäisten
palveluissa ja vammaispalveluissa. Kansa-koulu I ja Kansa-koulu II -hankkeissa on valmennettu kirjaamisosaajia
jo miltei 24 000. Kansa-koulu II -hankkeen kohderyhmänä ovat yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat, sosiaali- ja
terveysalan koulutusorganisaatiot, sosiaali- ja terveysalan
esimiehet sekä asiakirjahallinnosta vastaavat henkilöt ja
asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät.

Koulutusorganisaatiot ovat olleet aktiivisesti kiinnos-

tuneita kirjaamisvalmennuksista, ja mukaan hankkeeseen
mahtuukin enää seitsemän uutta oppilaitosta. Yliopistot ja
ammattikorkeakoulut ovat jo hankkeessa hyvin edustettuina, ja toivomme voivamme edistää myös toisen asteen
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden valmiutta kirjata
asiakastietoa määrämuodossa työelämään siirryttäessä.
Kirjaamisvalmentajien valmennuksiin osallistuminen
edellyttää yhteistyösopimusta hankkeen ja koulutusorganisaation välillä. Lisätietoja hankkeeseen liittymisestä saat
hankejohtaja Marjo Oravalta, marjo.orava@socom.fi.

Esimiehille järjestettävät Kirjaamisvalmennusten tieto-

paketti -tilaisuudet on pilotoitu ja ilmoittautuminen tuleviin tilaisuuksiin avataan loppuvuodesta. Tiedotamme
asiasta hankkeen nettisivuilla lähiaikoina.
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Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelun avulla yhdistys saa näkyvyyttä
ja maksutonta tiedonvälitysapua toimintansa esiintuomiseen
Yhdistysinfo.fi on maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa
tiedot Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Loviisan alueiden
yhdistyksistä. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat esitellään yhdistyskorteilla, joissa kerrotaan perustiedot
yhdistyksistä ja toimijoista. Omien tietojen lisäksi verkkopalvelussa voi ilmoittaa tapahtumia, uutisia, hankkeita,
toimintaa, työ- ja harjoittelupaikkoja, vuokrattavia toimitiloja sekä vapaaehtoistehtäviä. Lisäksi palvelussa voi ottaa
vastaan ilmoittautumisia tapahtumiin ja koota sivustolta
erilaista seurantatietoa yhdistystoimintaan liittyen. Yhdistysinfo.fi -verkkopalveluun rekisteröitymällä pääsee itse
muokkaamaan yhdistyksen tietoja ja saa myös käyttöön
kaikki palvelun ominaisuudet.

Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelusta lähtee uutiskirje, jonka
tilaajana on yli 3000 henkilöä. Uutiskirjeessä on kootusti
tietoa eri alueiden tapahtumista ja uutisista. Uutiskirje on
ilmainen tiedonvälityskanava.
Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelusta hyötyvät yhdistysten lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilaiset,
jotka saavat verkkopalvelusta työkalun asiakasohjaukseen.
Myös kuntalaisille Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelu on oiva
väylä löytää oman alueen järjestötieto sekä tieto harrastusja vapaaehtoistoiminnasta.
Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelu on osa valtakunnallista Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta ja kehittämistyötä.
Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa on tällä hetkellä mukana kymmenen aluetta/rinnakkaisverkkopalvelua

Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelun avulla yhdistys saa näkyvyyttä ja maksutonta tiedonvälitysapua toimintansa esiintuomiseen. Mikäli yhdistyksellä ei ole omia kotisivujaan,
se voi käyttää Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelua myös kotisivun kaltaisena sivustona.
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Yhteinen koti maalla -hanke loppusuoralla
Ikä-ihmisten yhteisöllisiä asumisratkaisuja maaseudulle kehittävä Yhteinen koti maalla -hanke alkaa olla loppusuoralla. Pilottikohteina ovat olleet Rautjärven Asemanseudulla Kuuselan
alue, Haminan Jamilahden opiston asuntola ja Luumäellä Kangasvarren koulun lisäsiipi pihapiireineen. Hankkeessa on tehty
pilottialueille muutos- ja aluesuunnitelmia työpajoissa saatujen
ideoiden pohjalta. Alueellisesta palvelutarjonnasta on tehty kartoitukset ja arvoanalyysi sekä yhteisöllisen asumisen opas valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Hanketyöntekijöiden
sorvi on vielä täydessä vauhdissa marraskuun loppuun asti.

laisesta yhteisöllisestä asumisesta. Olemme saaneet pitää useita
työpajoja, joissa ideoinnin runsaus on ollut ilahduttavaa ja erilaiset näkökulmat ovat luoneet hedelmällisen pohjan tehdä tätä
hanketta ja kehittää erilaisia yhteisöllisen asumisen mahdollistavia toimivia kokonaisuuksia.
Rautjärven aluesuunnitelmat ja Haminan Jamilahden opiston
muutossuunnitelmat on annettu osallisille jatkokehittämistä varten ja Luumäki saa omansa lokakuussa lopullisen muutossuunnitelman valmistuttua. Kaikilla pilottikohteilla on ollut tarjota
hankkeelle toisistaan poikkeavat mielenkiintoiset kohteet. Hanke on tehnyt alustavat suunnitelmat, tarkemmat suunnitelmat,
jatkokehittäminen ja toteutus jää tulevaisuuteen. Mielenkiinnolla jäämme hankkeessa odottamaan toteutuuko pilottipaikkakunnilla yhteisöllinen asuminen tulevaisuudessa.

On ollut hienoa tehdä kehittämisyhteisyötä erilaisten ihmisten
kanssa. Työpajoissa on ollut mukana kuntien viranhaltijoita,
luottamushenkilöitä, yhdistystoimijoita, yrittäjiä ja asiasta kiinnostuneita asukkaita, senioreita, jotka ovat kiinnostuneet uuden-

Hankkeen viimeiset työpajat pidettiin 3. pilottikohteessa Luumäellä Kangasvarren koululla elo- ja syyskuussa
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Henkilökohtaisen avun keskus Henkka
Henkilökohtaisen avun keskus Henkka ohjaa, neuvoo ja tyistä aihealueista tehdyt oppaat, joiden tarkoituksena on
tiedottaa henkilökohtaisten avustajien työnantajia ja hen- käydä läpi selkeästi ja tiivistetysti tietty aihealue, esim. vuokilökohtaisia avustajia työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
siloma.
Syyskuussa 2018 rekisterissämme oli 1483 henkilöä, joista
avustajia 1003 ja työnantajia 480 (koko Kaakkois-Suomen
alueella). Käytössämme on Avustajainfo-verkkopalvelu,
jonka kautta työnantajat voivat etsiä itselleen avustajaa ja
avustajat työtä. Verkkopalvelu on kätevä myös äkillisessä
avustajantarpeessa, sillä se mahdollistaa viestien lähettämisen esimerkiksi tietyn alueen henkilökohtaisille avustajille.
Henkka ohjaa Avustajainfo -verkkopalvelun käytössä ja
käyttää sitä tarvittaessa puolesta. Avustajainfo-verkkopalveluun liittyminen on kaikille vapaaehtoista ja maksutonta.

Henkka toimii yhteistyössä kuntatoimijoiden, Julkisten ja
hyvinvointialojen liiton JHL:n, oppilaitosten sekä muiden
sidosryhmien kanssa. Henkka järjestää vuosittain erilaisia
tilaisuuksia, mm. henkilökohtaisen avun tapahtumat. Lisätietoa tapahtumista ja Henkasta löydät osoitteesta www.
socom.fi/henkka.
Henkilökohtaisen avun työnantajien vertaistapaamiset jatkuvat itseohjautuvasti Lappeenrannassa. Henkilökohtaisten avustajien vertaistapaamiset jatkuvat myös itseohjautuvasti Lappeenrannassa, Imatralla, Kotkassa ja Kouvolassa.

Henkan internetsivuille on koottu runsaasti hyödyllistä
tietoa henkilökohtaisille avustajille, heidän työnantajilleen Henkan yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta.
sekä sidosryhmille. Viimeisimpänä uudistuksena ovat tie-
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Yhteystiedot
Sirkku Bilaletdin,
Sosionomi (YAMK)

Sosiaali -ja potilasasiamies (Kymenlaakso)

puh. 040 728 7313

Pajatie 69
48600 Kotka

Pirkko Haikara
Sosionomi (AMK)

Projektikoordinaattori, PRO SOS - Uudenlaista sosiaalityötä
yhdessä rakentamassa

puh. 040 830 6318

Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola

Marjukka Heikkilä
Sosiaaliohjaaja

Erikoissuunnittelija, Lastensuojelun edunvalvonnan
koordinaattori

puh. 050 408 4712

Pajatie 69
48600 Kotka

Pirjo Herttuainen
Sosionomi (AMK)

Henkilökohtaisen avun koordinaattori,
Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

puh. 010 419 1620

Leena Kaljunen
KTT, TtM

Toimitusjohtaja

puh. 044 748 5300

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Leena Kaukio
YTM

Henkilökohtaisen avun koordinaattori,
Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

puh. 010 419 1620

Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola

Tuija Kiljunen
Yo-merkonomi

Taloussihteeri

puh. 044 748 5307

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Kai Kortelainen
Insinööri (AMK)

ICT-asiantuntija, Viestintäasiantuntija

puh. 044 748 5304

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Tuomas Kumpula
YTM, HTK

Sosiaali- ja potilasasiamies (Etelä-Karjala)

puh. 044 748 5306

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Mari Lehtonen
YTM

Kehittämissuunnittelija, Projektipäällikkö, Valo -hanke

puh. 040 352 0320

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Marjo Orava
YTM

Hankejohtaja, Kansa-koulu II -hanke

puh. 050 341 1237

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Jenna Paajanen
Fysioterapeutti (AMK)

Henkilökohtaisen avun koordinaattori sij., Henkka

puh. 010 419 1620

Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola

Helena Puolakka
sairaanhoitaja

Projektipäällikkö, TATU-hanke

puh. 044 748 5305

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Sina Puukko

Media-assistenttiopiskelija

puh. 050 466 4459

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Riikka Rantanen
YTM

Asiantuntija, Kansa-koulu II -hanke

puh. 040 501 1042

Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

Jaana Savolainen
Yhteisöpedagogi (AMK)

Projektipäällikkö, Yhteinen koti maalla -hanke

puh. 050 400 1368

Pajatie 69
48600 Kotka

Maina Seppälä
YTM

Projektipäällikkö, ESKO-hanke

puh. 050 555 5868

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Päivimaria Seppänen
YTM

Projektipäällikkö, Kulttuuripolku senioreille -jatkohanke

puh. 044 748 5310

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Jaana Taina
YTM

Asiantuntija, Kansa-koulu II -hanke

puh. 050 572 6055

Kauppakatu 32, 2. krs
53100 Lappeenranta

Teppo Taskinen
FM

Asiantuntija, Kansa-koulu II -hanke

puh. 040 717 0314

Tulliportinkatu 34 A 2.krs
70100 Kuopio

